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De uitbarsting begon op 13 februari 2014. De explosie heeft een hoogte van 18 km, en spuwt stof en
zand tot 300 km ver, bijvoorbeeld tot Yogyakarta. De vliegvelden in Malang, Surabaya, Yogyakarta
en Solo zijn gesloten. De mensen moeten een masker dragen, zelfs in huis. Er zijn veel daken
ingestort, de dorpen zijn onbereikbaar, er is overal chaos.

N I E U W S B R I E F
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

O VERSTROMINGEN

Op de eilanden Java en Sulawesi regent het veel. Er zijn veel overstromingen vooral in Jakarta. Het
gevolg is dat er veel wegen beschadigd zijn. Onze scholen in Jakarta zijn dus gesloten. Op Sulawesi
zijn er veel aardverschuivingen.
S TICHTING

VAN DE COMMISSIES VAN DE SOCIALE WERKEN EN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De commissie van de naamloze vennootschap heeft al twee keer vergaderd om de statuten vast te
leggen. Zij heeft de diensten van belastingen en de notaris over de statuten geconsulteerd. De
commissie van sociale werken heeft vergaderd op 13 februari 2014 om de statuten op punt te stellen.
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NIEUWS UIT ETHIOPIË

Op de dag van de begrafenis in Dongen (17 januari
2014; foto) van Piet hebben we hem hier tijdens
een eucharistieviering herdacht. Heel wat oude
vrienden waren aanwezig om Piet te herdenken.
Pater Alfons Baak die heel wat jaartjes bij ons
thuis de eucharistieviering heeft gedaan en die nu
op Bonaire zit, is speciaal voor deze gelegenheid
uit Bonaire overgevlogen. Op het eind van de mis
hebben wij beiden een kleine schets van het leven
van Piet gegeven. Ik heb het meer gehad over zijn
leven op Curaçao en wat hij voor de gemeenschap
heeft betekend, en pater Baak over zijn persoonlijke ervaringen met Piet. Ook in de kranten werd Piet
niet vergeten. In de meeste kranten is er een artikel door mij geschreven over Piet verschenen.

11 Februari was dit jaar een speciaal feest in Ethiopië. Voor de eerste keer zijn in dat land
jongemannen definitief toegetreden tot onze congregatie. De medebroeders Isayas, Wossen, Jaecob
en Tadiyos spraken hun geloften voor het leven ten overstaan van de algemeen overste uit in een
viering met als voorganger de aartsbisschop van Addis Abeba, op zijn beurt
geassisteerd door tien priesters. De
viering was sober en waardig, en ze werd
bijgewoond door familieleden, kennissen
en een groot aantal religieuzen.
Medewerkers van de verschillende
projecten tekenden ook present. Zowel
mgr. Berhaneyesus als br. Theo van den
Boer benadrukten het belang van de
communiteit en van het gebedsleven, en
beiden beklemtoonden dat solidariteit met
de armen en het goeddoen wezenlijke
elementen van het godgewijd leven zijn.
De postulanten waren onder de indruk
van het gebeuren en zij spraken de wens
uit dit op hun beurt over tien jaar ook zelf
te mogen meemaken.
Tijdens deze reis werd ook de overeenkomst (Saint Gabriel gezondheidscentrum) met het
aartsbisdom hernieuwd voor drie jaar. De congregatie zet een stap terug in die zin dat Christina
Maasdam, de eerste algemeen directeur, de dagelijkse leiding overdraagt aan iemand anders (zij blijft
lid van het bestuur) en het bisdom zelf de verantwoordelijkheid neemt voor deze functie iemand te
benoemen. De congregatie van haar kant blijft zich engageren onder meer door een jaarlijkse
financiële bijdrage en door de aanwezigheid van een communiteit van drie broeders die allen een
taak hebben in een van de afdelingen van Saint Gabriel. Een van hen krijgt een functie als
stafmedewerker en hij wordt de verbindingsman tussen de communiteit en de leiding van het
gezondheidscentrum. Christina behoudt de leiding over het Counseling Centre en zij blijft betrokken
bij het Ouderlingen Project, Wonderful en de opvolging van studenten die financiële ondersteuning
krijgen.
Br. Hugo Verhulst laat weten dat hij benoemd is tot secretaris van de bisschoppenconferentie in
Ethiopië. Tot nu toe fungeerde hij als leraar en als secretaris van de conferentie van religieuzen. Br.
Albert Arifin zou binnen een redelijke termijn de groep in Addis Abeba opnieuw vervoegen. Zijn
visumaanvraag is goedgekeurd door de Ethiopische ambassade en via de post verzonden van Seoel
(Zuid-Korea) naar zijn voorlopige verblijfplaats in Jakarta.

met dank aan br. Franklin Clemencia

br. Theo van den Boer

br. Herman Yosef Gultom
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André Maes heeft het relaas van broeder Benedictus
Buyens uitgegeven in het Jaarboek van de
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Benedictus
beschrijft de tocht van enkele broeders die in mei
1940 via allerlei omwegen (kaart) vluchten richting
Frankrijk, nooit ter bestemming geraken en
uiteindelijk ingehaald worden door en onvrijwillig
slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld. De tekst is
beschikbaar als overdruk, samen met het eerder
verschenen artikel over de gemeente Vinkt, waar
eveneens in mei 1940 vier broeders neergeschoten
werden (overdruk verkrijgbaar via generalaat).
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GEWOONTE

Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm. In het broederhuis te Oostakker gaat het
(voorlopig nog) om de mannelijke variant, met name broeder Georges Boone die naar goede
gewoonte op 2 februari (Lichtmis) in de recreatiezaal wafels heeft gebakken, aangeboden met koffie
en een borrel.
Nog een jaarlijkse gewoonte: De Kromme Boom geeft haar eetfestijn (25ste uitgave) op 1 maart in
Oostakker. Br. Jozef De Block is nog steeds verbonden met dit sinds jaar en dag zelfstandig project.
Tenslotte, terug van nooit weggeweest: Mystiek en Magie, deze keer in de universiteitsbibliotheek te
Leuven. Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst van de verkoop van foto’s naar de projecten in Ethiopië.
MG
O PNIEUW

BROEDERHUIS TE

H AMME

In 1927 zijn de broeders begonnen met onderwijs te geven in Hamme: lager en middelbaar onderwijs
eerste cyclus, in 1965 uitgebreid met de hogere cyclus. In 2004 zijn de laatste inwonende broeders
naar Oostakker verhuisd. Het woonhuis werd opgeknapt en dient sinds kort als administratief
centrum van de dekenij Hamme. Uit dankbaarheid kreeg het gebouw de naam … broederhuis.
br. Marc Etienne

NEDERLAND
De commissie religieus leven en gebed heeft in februari een provinciedag georganiseerd naar
aanleiding van het boekje van br. Bram Hommel cfh over het thema keuze voor de armen. Bram was
tolk op het jongste adviescollege en hij gaf ook een lezing over armoede. Het algemeen bestuur heeft
zijn integrale tekst na het adviescollege gepubliceerd en aan de broeders aangeboden. Op de
provinciedag heeft br. Gust Lauwerysen (Siddartha Foundation) een boeiende inleiding over dit
onderwerp gegeven. In kleine groepjes werd vervolgens de keuze voor de armen uitgewerkt en
getoetst aan het eigen dagelijks leven. Een zeer boeiende en geslaagde middag, met dank aan de
commissie.
vrij naar: Nederlandse provincie, digitaal nieuws #15

BRAZILIË
De bekendheid van de broeders in Sabará is de laatste maanden
sterk toegenomen. Dit komt vooral doordat br. Paulo Roberto
Pereira da Silva is vrijgesteld om computerlessen te geven en zich
te wijden aan activiteiten in de parochie. De computerlessen
worden gegeven in een zaaltje in ons eigen huis. Er zijn zes
groepen van zes personen gevormd die twee maal per week elke
keer twee uur les krijgen. De lessen zijn ’s morgens, ’s middags
of ’s avonds, zodat ook personen die overdag werken kennis
kunnen opdoen. Praktisch in één dag waren de beschikbare
plaatsten bezet. Kennelijk wordt dus in een behoefte voorzien. Br.
Paulo zal in de parochie de catechese van het vormsel op zich
nemen en hij zal dit jaar vier bijeenkomsten leiden die gericht zijn
op het verruimen van de kennis van de liturgie en op die van het
evangelie van Mattheus. Aan het vormsel gaat een voorbereiding
van twee jaar vooraf.
Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd dit jaar in
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Sabará voor het eerst tezamen met
belangstellenden van de parochie gevierd.
Gedurende de drie voorafgaande dagen werd, in
het huis van de broeders, een aangepast
rozenhoedje gebeden, met aandacht achtereenvolgens voor de roeping, de familie en Maria.
Gezangen, gebeden en een reflectie op de
alternatieve geheimen, maakten de viering
compleet. Geleidelijk aan nam de belangstelling toe en op het feest zelf trok een
“lichtprocessie” van het huis van de broeders
naar de kerk waar de eucharistie ter ere van O.L.-Vr. van Lourdes werd gevierd. De reacties
waren erg positief. Veel mensen lieten weten
het volgend jaar graag bereid te zijn mee te werken aan de voorbereidingen. De communiteit van
Sabará bestaat uit de broeders Paulo en Antônio Houdé.
In Betim wordt het feest van O.-L.-Vr. van Lourdes al jaren tezamen met belangstellenden van buiten
gevierd. Dit jaar van 13 tot en met 16 februari. Het feest culmineerde met de eucharistieviering op
zondagmorgen in het sociaal centrum van de broeders, gevolgd door een gezellig samenzijn met
muziek en een maaltijd. Iedereen betaalt voor de maaltijd en de opbrengst is voor de activiteiten van
het sociaal centrum.
Terwijl het niet wil winteren in België en Nederland en het in de States vriest dat het kraakt,
“genieten” de broeders van een bijzonder droge en hete zomer met dagelijks temperaturen tot ruim in
de dertig graden.
br. Ton Houdé

CANADA
De gezondheidstoestand van br. Donatus Vervoort
in Canada gaat er niet op vooruit. Br. Jan Klein
Overmeen is hem daarom gaan bezoeken van 14
tot 24 februari in Edmonton.
Het huis op de foto was sinds de jaren ‘60 onze
thuis. Een ruim huis waar zes broeders een vaste
stek hadden en anderen (op doortocht, familie, …)
eveneens onderdak vonden. Een zoete inval heet
zoiets in Holland! Zoals jullie weten, werd het huis
in december 2013 verkocht en daarmee werd een
punt gezet achter onze aanwezigheid in Calgary.
br. Henk Gal

INDONESIË
S INABUNG

VULKAAN OP

N OORD -S UMATERA

De uitbarsting van de vulkaan is nog steeds hevig. De uitbarsting werd veroorzaakt door
aardbevingen. De aswolken nemen in intensiteit af. De mensen, in een straal van 5 kilometer, mogen
niet werken. De noodsituatie werd voorlopig verlengd tot 15 februari 2014. De vulcanologen vragen
dat 17 dorpen ontruimd zouden worden. Er zijn 17 mensen gedood door de aswolken. Hulp aan de
vluchtelingen wordt gegeven door de overheid, maatschappelijke instellingen en persoonlijk.
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